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− Presentasjon: firma og utredningsteam 

− Orientering om utredningen: bestilling og rammer

− Innlegg:
− Skolefaglig forskning

− Stedsutvikling

− Medvirkning

Agenda 



Teamet
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• Et verdensledende teknisk rådgiverselskap

• Planlegger, prosjekterer og leder ulike prosjekter innen bygg og eiendom, infrastruktur og samferdsel, 

industri, energi og miljø.

• Planlegger, utformer og utvikler bærekraftige samfunn som er rustet for fremtiden

• Kåret til verdens mest bærekraftige ingeniørselskap de to siste årene (World Finance Magazine)
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WSP i Norge

— Ca. 600 medarbeidere

— Kontorer spredt over hele landet 

— Skoleutredninger i hele Norge
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Pedagogene fra WSP har programmert 1., 2. og 5. plass i kåringen av Årets skolebygg 
2020. Juryen fremhevet utformingen av framtidsrettede og varierte læringsmiljøer.

Steinkjer skole kåret til Årets skolebygg 2020 http://www.bygg.no/article/1432017

Årets skolebygg 2020

Kilde: Geir Mogen

https://nohrcon.no/informasjon/steinkjer-skole-kaaret-til-aarets-skolebygg-2020/
http://www.bygg.no/article/1432017
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Flesberg 1-10 skole med idrettshall, svømmehall og offentlig bibliotek kåret til årets idrettsbygg 2020 av 
Norges idrettsforbund, kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT. Programmert av skolepedagogene 
i WSP.

https://www.flesberg.kommune.no/nyheter/2020/juli/skattekista---arets-idrettsanlegg-2020

Årets idrettsbygg 2020



Oppdraget
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− Kommunestyret vedtok desember 2019 Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-
2023 (sak 144/19). Her ble det vedtatt at skolestrukturen i Nordre Ringsaker 
for skolene Fossen, Fagernes, Åsen, Lismarka og Mesnali skulle gjennomgås 
med sikte på færre skoler.

− Utvalget for oppvekst behandlet påfølgende sak om skolestruktur våren 2020 
(sak 16/2020). Der ble saken vedtatt utsatt da utvalget ønsket flere elementer 
bedre belyst. 

− På bakgrunn av dette jobbet kommunen videre med skolestrukturen (sak 
20/3217), og innstilling til vedtak ble forelagt kommunestyret 21.10.2020.

− Kommunestyret i Ringsaker vedtok 21.10.2020 ( sak 54/20) å utsette vedtak i 
saken om fremtidig skolestruktur i Nordre Ringsaker, etter at både innstillingen 
til ny skolestruktur og alternative vedtak falt under voteringen i kommunestyret. 
Det ble vedtatt gjennomføring av ny konsekvensutredning og offentlig høring i 
saken.

Bakgrunn – i korte trekk
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1. Som en del av utredningen er det lagt opp til at det skal gjennomføres dialog med 

representanter for ulike interessegrupper.

2. I tillegg til utredning av konsekvenser er det lagt opp til at det gjøres vurderinger av 

fordeler og ulemper ved små og store skoler, basert på fakta og forskning.

3. Etter at utredningen er lagt fram til politisk behandling, vil det legges opp til en høring. 

Det er lagt opp til at leverandør skal gi sine vurderinger av hvordan en slik 

høringsprosess bør gjennomføres.

4. Det er viktig at formannskapet nå legger tydelige rammer for utredningen som skal 

gjennomføres, slik at det ikke i etterkant vurderes at ikke alle forhold er belyst.

5. Utredning i løpet av våren 2021, og at det vil være mulig å legge opp til en ny politisk 

behandling senest juni 2021.

6. Det vil da legges opp til en høring i etterkant før en kan sluttbehandle saken høsten 

2021, men nærmere prosess vil avklares gjennom de vurderinger en får i utredningen.

7. Det vil legges opp til en innledende dialog mellom leverandør og ordfører før 

leverandør går i gang med utredningen.

Målsetninger fra politisk sak -våre rammebetingelser
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1. Som en del av utredningen er det lagt opp til at det skal gjennomføres dialog med representanter 

for ulike interessegrupper. Brukermedvirkning

2. I tillegg til utredning av konsekvenser er det lagt opp til at det gjøres vurderinger av fordeler og 

ulemper ved små og store skoler, basert på fakta og forskning. Vise til forskning

3. Etter at utredningen er lagt fram til politisk behandling, vil det legges opp til en høring. Det er lagt 

opp til at leverandør skal gi sine vurderinger av hvordan en slik høringsprosess bør gjennomføres. 

Politisk involvering

4. Det er viktig at formannskapet nå legger tydelige rammer for utredningen som skal 

gjennomføres, slik at det ikke i etterkant vurderes at ikke alle forhold er belyst. Forhåndsgitte 

alternativer og konsekvenser

5. Utredning i løpet av våren 2021, og at det vil være mulig å legge opp til en ny politisk behandling 

senest juni 2021. Dato for levering av rapport 6 mai

6. Det vil da legges opp til en høring i etterkant før en kan sluttbehandle saken høsten 2021, men 

nærmere prosess vil avklares gjennom de vurderinger en får i utredningen. Politisk involvering

7. Det vil legges opp til en innledende dialog mellom leverandør og ordfører før leverandør går i gang 

med utredningen. 

Målsetninger fra politisk sak -Våre rammebetingelser



Brukermedvirkningsprosessen
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Møteplan 

Medvirkningsmøter konsekvensutredning skolestruktur 

Nordre Ringsaker

Tidspunkt Deltagere

Tirsdag 23. Februar 14.00 – 16.00 Lærere

Onsdag 24. Februar 9.00-11.00 SFO-ansatte

Torsdag 25. Februar 10.00-11:30 IKT og digital læring

Torsdag 25. Februar 12.00-14:00
Folkehelsekoordinator, barnevern, helsesykepleiere, Familiens hus, 

ungdomskontakten

Mandag 8. Mars 12.00-14.00 Renhold og drift

Tirsdag 16. Mars (i skoletiden) Ungdomsrådet

Onsdag 10. Mars 17.00-19.00 Idrettslag og kulturforeninger 

Onsdag 17. Mars 18.00-20.00 FAU

Torsdag 18. 22. og 23. Mars Folkemøter

Onsdag 24. Mars (i skoletiden) Elever

Ikke fastsatt tid Eventuelle andre



Medvirkning gjennom Padlet

Medvirkning ved bruk av padlet



Konsekvenser
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1. Konsekvenser for befolkningsutvikling

2. Konsekvenser for verdiutvikling for boliger

3. Konsekvenser for lokalsamfunnet i sin helhet og for muligheter 

for framtidig utvikling

4. Sosiologiske konsekvenser

5. Konsekvenser for barna – der både barnets beste vurderes og 

der psykososiale konsekvenser vurderes

6. Konsekvenser for folkehelse

7. Pedagogiske konsekvenser

Konsekvenser gitt av bestillingen 



Alternativer
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Nullalternativet: Eksisterende skolestruktur

Alternativ 1: Det legges ned 2-3 skoler

Alternativ 2: Det legges ned 4 skoler

Alternativer som skal utredes


